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श्रीिती प्लगना बोलवा! 

गालात कोणाराही प्रंफयची गयज ऩडरी,   
तय रोक म्हणत, “श्रीभती  प्रगना फोरला!” 



श्रीभती  प्रगना  फोरालरे की त्मा मामच्मा.  
श्रीमुत प्रगही मामचे.  

ते त्मांचे भदतनीस होते.  
सोफत त्मांची दोन रहान भुरे देखीर मामची.  



श्रीभती प्रगची एक काभाची 
पऩळली होती.  

त्मात एक कयलत, एका हातोडी,  
एक ऩाना, ऩकड,  

एक ऩैळाचे ऩाकीट, कंगला, एक लरऩस्टटक, 

तुंफरेल्मा  नऱातीर  गाऱ ढकरण्मासाठी एक दट्टम्ा,  

जोडण्माचे काभ कयणाया एक ऩंऩ (ब्रो टॉचग) 
आणण अळाच इतय काही गोष्टी असत.  



एकदा काम झारं,  
एका फाईंच्मा न्हाणीघयातल्मा नऱात यात्री बफघाड झारा  
तो दरुुटत कयण्मासाठी एका प्रंफयची गयज होती.  
ळेजायी म्हणारे,  

“श्रीभती   प्रगना फोरला.”  

श्रीिती  प्लगना बोलवा! 

जेव्हा श्रीभती प्रगना फोरालरे,  

तेव्हा त्मा आल्मा.  
ऩण श्रीमुत प्रग काही आरे नाहीत.  

कायण त्मांना घयी भुरांना झोऩलामचं होतं.  



श्रीभती प्रग आल्माफयोफय काभारा रागल्मा.  
काभ ऩूणग झाल्मालय घयातल्मा फाईंनी त्मांना चहा ददरा  
आणण काभाचे ऩैसेही ददरे.  

भग श्रीभती प्रग आऩल्मा  घयी ननघाल्मा.  



ऩण लाटेत एक बमंकय गोष्ट घडरी.  
श्रीभती प्रगना एक चोय ददसरा.  



यटत्मात तो एका श्रीभंत भाणसारा 
अडलून  चोयी कयत  होता.  
चोयारा  श्रीभती प्रग ददसल्मा.  
त्मारा त्मांच्माही लटतू चोयामचा होत्मा.  



“पऩळलीत काम आहे?” त्माने पलचायरे.  

“एक कंगला आहे,” श्रीभती प्रगनी उत्तय ददरे.  

“तो आण इकड,े” चोय म्हणारा.  
“आणण एक लरऩस्टटक ऩण आहे,” श्रीभती प्रग म्हणाल्मा.  
“त ेऩण भरा दे.” चोय म्हणारा.  
“आणण… एक जोडणी कयामचा टॉचग!” श्रीभती प्रग म्हणाल्मा.  

टॉचग हातात धरून श्रीभती प्रग चोयाच्मा भागे धालू रागल्मा.  
टॉचगने चोयाचा ऩषृ्ठबाग चांगरा बाजून ननघारा.  
“ओम! ओम!” चोय ओयडू रागरा  
आणण ऩऱून गेरा.  



वाचवा! 

हे पण घे! 



“तुभची पऩळली पायच उऩमोगी आहे,”  

श्रीभंत भाणूस म्हणारा.  
त्माने श्रीभती प्रगचे आबाय भानरे  

आणण त्मांना एक फऺीस ददरे.  

ती जगाच्मा  प्रलासाची चाय नतककटे होती.  
“भी आणण भाझी फामको भुरांना घेऊन  

प्रलासारा जाणाय होतो” तो म्हणारा.  
“ऩण आता आम्ही ऩुढच्मा आठलड्मात जाऊ.”  



श्रीभती प्रग घयी गेल्मा.  
चोयाची आणण श्रीभंत भाणसाची हकीकत  

त्मांनी श्रीमुत प्रगना सांगगतरी 
आणण त्मांना लभऱारेरे फक्षऺसही  दाखलरे.  

“तू पायच धीयाने लागरीस” श्रीमुत प्रग म्हणारे  

त्मांनी आऩल्मा फामकोरा चहा करून ददरा  
आणण नतचे कौतुकही केरे.   



दसुऱ्मा ददलळी प्रग कुटंुफाने जगाच्मा प्रलासारा  
ननघण्माची तमायी केरी.  
त्मांनी आऩरे  साभान फांधरे.  

ऩयत मेईऩमतं सांबाऱण्मासाठी 
आऩरे  भांजय एका ळेजाऱ्मांकड ेददरे.  

दधुलाल्मारा ननयोऩ ददरा.  

भग त ेननघारे.  

श्रीमुत प्रगनी  साभान आणण भुरे घेतरी.  
श्रीभती प्रगनी आऩरी नेहभीची काभाची  
पऩळली फयोफय घेतरी.  



प्रलास सुरु झारा.  
प्रग कुटंुफाचा लेऱ भजेत चाररा होता.  
उत्तयेकडीर सभुद्रात त्मांनी भोठारे फपागचे डोंगय ऩदहरे.  

दक्षऺणेकडीर सभुद्रात त्मांना उडणाये भासे ददसरे.  

कॅप्टनच्मा सोफत त्मांनी भेजलानीचा आनंद घेतरा.  
आकाळात ताये चभचभत असताना  
त्मांनी डकेलय भनसोक्त नतृ्म केरे.  



एका यात्री सभुद्रात  

एक बमंकय लादऱ झारे.  



त्मांचे जहाज एका खडकालय आऩटरे.  

जहाजाच्मा एका फाजूरा एक बोक ऩडरे.  

त्मातून ऩाणी आत मेऊ रागरे.  



“लाचला! लाचला!” रोक घाफरून ओयडू रागरे.  

झोऩामच्मा कऩड्मातच ते इकड ेनतकड ेऩऱू रागरे.  

“आता आम्ही फुडून जाऊ!” 

जहाजाच्मा कॅप्टनने बोकाची ऩाहणी केरी.  
“आऩल्मारा आता एका प्रंफयची गयज आहे,” कॅप्टनने जाहीय केरे.  

“श्रीभती प्रगना फोरला!” कोणीतयी म्हणारे.  

भग श्रीभती प्रगना फोरालल्मालय त्मा आल्मा.  
त्मांच्मा भागोभाग श्रीमुत प्रग आणण भुरेही आरी.   
आणण अथागतच त्मांची काभाची पऩळलीही आरी.  



श्रीिती प्लगना बोलवा! 



श्रीभती प्रग रगेच काभारा रागल्मा.  
त्मांनी ऩाना  आणण हातोडी काढरी.  
ऩकडीचा लाऩय केरा.  
जोडणी कयण्माच्मा टॉचगचा देखीर उऩमोग झारा.  
श्रीमुत प्रगनी त्मांना भदत केरी.  
दोघेही लबजून गचफं झारे.  

ऩण जहाजाचे बोक दरुुटत झारे.  



हुरररररे ! 

 “प्रंफय आणण त्माच्मा भदतननसाचा पलजम असो!”  

कॅप्टन म्हणारा.   
“प्रंफयच्मा भुरांचा पलजम असो!” 

“प्रंफयच्मा काभाच्मा पऩळलीचा पलजम असो!”  



दसुऱ्मा ददलळी हा आनंद साजया कयण्मासाठी  
भोठी भेजलानी झारी.  
प्रग कुटंुबफमांना कॅप्टन सोफत जेलामरा 
फसलण्मात आरे.  

श्रीभती प्रग आणण श्रीमुत प्रग मांनी  
जहाजाच्मा डकेलय चांदण्मात नतृ्म केरे.  



त्मांची भुरे कॅप्टनच्मा भांडीलय फसून  

भजा ऩाहत होती.  
कॅप्टनच्मा सोन्माच्मा घड्माऱाळी  
आणण त्माच्मा दाढीळी ती खेऱू रागरी.  



अचानक कॅप्टनरा त्माच्मा भांडीलय  

काही तयी ओरे रागरे.  

त्माने भांडीलयच्मा भुरांकड ेऩदहरे.  

“भरा लाटते, तुभच्माऩैकी कोणारा तयी  
प्रंफयची गयज आहे” कॅप्टन म्हणारा.  
“श्रीभती प्रगना फोरला!”  

अतं 


